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Amendement 87
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
berggebieden en de instelling van een korte 
voorzieningsketen. De thematische 
subprogramma's moeten tevens de 
mogelijkheid bieden de herstructurering 
van landbouwsectoren met een grote 
impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer,  
jonge landbouwers, kleine 
landbouwbedrijven, vrouwen die in 
dergelijke bedrijven werkzaam zijn, 
berggebieden en de instelling van een korte 
voorzieningsketen. De thematische 
subprogramma's moeten tevens de 
mogelijkheid bieden de herstructurering 
van landbouwsectoren met een grote 
impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

Or. ro

Motivering

Tal van vrouwen zijn werkzaam in de landbouw, maar hun werk wordt vaak niet gehonoreerd, 
hoewel vele vrouwen met hun activiteiten in de landbouw in het levensonderhoud van het hele 
gezin voorzien.

Amendement 88
Luís Paulo Alves
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
berggebieden en de instelling van een korte 
voorzieningsketen. De thematische 
subprogramma's moeten tevens de 
mogelijkheid bieden de herstructurering 
van landbouwsectoren met een grote 
impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

(9) De lidstaten moeten in hun 
plattelandsontwikkelingsprogramma's 
thematische subprogramma's kunnen 
opnemen om tegemoet te komen aan 
specifieke behoeften op gebieden die voor 
hen van bijzonder belang zijn. Dergelijke 
thematische subprogramma's dienen 
betrekking te hebben op, onder meer, jonge 
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, 
berggebieden, ultraperifere regio's en de 
instelling van een korte voorzieningsketen. 
De thematische subprogramma's moeten 
tevens de mogelijkheid bieden de 
herstructurering van landbouwsectoren met 
een grote impact op de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden aan te pakken. Met het 
oog op een efficiëntere toepassing van 
dergelijke thematische subprogramma's 
moet de lidstaten worden toegestaan het 
steunpercentage voor bepaalde concrete 
acties in het kader van dergelijke 
programma's te verhogen.

Or. pt

Amendement 89
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Als gevolg van de evolutie en de mate 
van specialisatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en als gevolg van de 
specifieke problemen van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen (hierna 
"kmo's" genoemd) in plattelandsgebieden 
is een adequaat niveau van technische en 
economische opleiding vereist, plus een 

(14) Als gevolg van de evolutie en de mate 
van specialisatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en als gevolg van de 
specifieke problemen van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen (hierna 
"kmo's" genoemd) in plattelandsgebieden 
is een adequaat niveau van technische en 
economische opleiding vereist, plus een 
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grotere capaciteit om kennis en informatie 
te vergaren en uit te wisselen, onder meer 
via de verspreiding van de beste landbouw-
en bosbouwproductiemethoden. De acties 
voor kennisoverdracht en voorlichting 
mogen de vorm van traditionele 
opleidingscursussen aannemen, maar 
moeten toegesneden zijn op de behoeften 
van de plattelandsactoren. Daarom dient 
tevens steun te worden verleend voor 
workshops, coaching, 
demonstratieactiviteiten en 
voorlichtingsacties, maar ook voor 
regelingen voor korte uitwisselingen of 
bezoeken op landbouwbedrijfsniveau. De 
aldus verworden kennis en informatie moet 
landbouwers, bosbezitters, actoren in de 
voedingssector en rurale kmo's in staat 
stellen om met name concurrerender te 
werken, efficiënter gebruik te maken van 
de hulpbronnen, hun milieuprestatie te 
verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen tot 
de duurzaamheid van de 
plattelandseconomie. Om ervoor te zorgen 
dat de acties op het gebied van 
kennisoverdracht en voorlichting ook 
daadwerkelijk deze resultaten opleveren, 
moet van de aanbieders van 
kennisoverdrachtsdiensten worden geëist 
dat zij over alle hiertoe vereiste 
capaciteiten beschikken.

grotere capaciteit om kennis en informatie 
te vergaren en uit te wisselen, onder meer 
via de verspreiding van de beste landbouw-
en bosbouwproductiemethoden. De 
kennisoverdracht en voorlichting dient niet 
alleen plaats te vinden in de vorm van 
traditionele opleidingscursussen, maar ook 
via het stelsel voor levenslang leren, dat 
bovendien moet worden toegesneden op de 
behoeften van de plattelandsactoren.
Daarom dient tevens steun te worden 
verleend voor workshops, coaching, 
demonstratieactiviteiten en 
voorlichtingsacties, maar ook voor 
regelingen voor korte uitwisselingen of 
bezoeken op landbouwbedrijfsniveau. De 
aldus verworden kennis en informatie moet 
landbouwers, bosbezitters, actoren in de 
voedingssector en rurale kmo's in staat 
stellen om met name concurrerender te 
werken, efficiënter gebruik te maken van 
de hulpbronnen, hun milieuprestatie te 
verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen tot 
de duurzaamheid van de 
plattelandseconomie. Om ervoor te zorgen 
dat de acties op het gebied van 
kennisoverdracht en voorlichting ook 
daadwerkelijk deze resultaten opleveren, 
moet van de aanbieders van 
kennisoverdrachtsdiensten worden geëist 
dat zij over alle hiertoe vereiste 
capaciteiten beschikken, en er moeten 
publiek-private partnerschappen worden 
bevorderd voor diensten die zijn 
afgestemd op de behoeften van alle 
groepen van de bevolking.

Or. ro

Motivering

Via het stelsel voor levenslang leren kunnen voor deze sector werklozen worden aangetrokken 
die voorheen in andere sectoren werkzaam waren.

Amendement 90
Petru Constantin Luhan
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Als gevolg van de evolutie en de mate 
van specialisatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en als gevolg van de 
specifieke problemen van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen (hierna 
"kmo's" genoemd) in plattelandsgebieden 
is een adequaat niveau van technische en 
economische opleiding vereist, plus een 
grotere capaciteit om kennis en informatie 
te vergaren en uit te wisselen, onder meer 
via de verspreiding van de beste landbouw-
en bosbouwproductiemethoden. De acties 
voor kennisoverdracht en voorlichting 
mogen de vorm van traditionele 
opleidingscursussen aannemen, maar 
moeten toegesneden zijn op de behoeften 
van de plattelandsactoren. Daarom dient 
tevens steun te worden verleend voor 
workshops, coaching, 
demonstratieactiviteiten en 
voorlichtingsacties, maar ook voor 
regelingen voor korte uitwisselingen of 
bezoeken op landbouwbedrijfsniveau. De 
aldus verworden kennis en informatie moet 
landbouwers, bosbezitters, actoren in de 
voedingssector en rurale kmo's in staat 
stellen om met name concurrerender te 
werken, efficiënter gebruik te maken van 
de hulpbronnen, hun milieuprestatie te 
verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen tot 
de duurzaamheid van de 
plattelandseconomie. Om ervoor te zorgen 
dat de acties op het gebied van 
kennisoverdracht en voorlichting ook 
daadwerkelijk deze resultaten opleveren, 
moet van de aanbieders van 
kennisoverdrachtsdiensten worden geëist 
dat zij over alle hiertoe vereiste 
capaciteiten beschikken.

(14) Als gevolg van de evolutie en de mate 
van specialisatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en als gevolg van de 
specifieke problemen van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen (hierna 
"kmo's" genoemd) in plattelandsgebieden 
is een adequaat niveau van technische en 
economische opleiding vereist, plus een 
grotere capaciteit om kennis en informatie 
te vergaren en uit te wisselen, onder meer 
via de verspreiding van de beste landbouw-
en bosbouwproductiemethoden. De acties 
voor kennisoverdracht en voorlichting 
mogen de vorm van traditionele 
opleidingscursussen aannemen, maar 
moeten toegesneden zijn op de behoeften 
van de plattelandsactoren. Daarom dient 
tevens steun te worden verleend voor 
workshops, coaching, 
demonstratieactiviteiten en 
voorlichtingsacties, regionale platforms 
voor het uitwisselen van ervaringen, maar 
ook voor regelingen voor korte 
uitwisselingen of bezoeken op 
landbouwbedrijfsniveau. De aldus 
verworden kennis en informatie moet 
landbouwers, bosbezitters, actoren in de 
voedingssector en rurale kmo's in staat 
stellen om met name concurrerender te 
werken, efficiënter gebruik te maken van 
de hulpbronnen, hun milieuprestatie te 
verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen tot 
de duurzaamheid van de 
plattelandseconomie. Om ervoor te zorgen 
dat de acties op het gebied van 
kennisoverdracht en voorlichting ook 
daadwerkelijk deze resultaten opleveren, 
moet van de aanbieders van 
kennisoverdrachtsdiensten worden geëist 
dat zij over alle hiertoe vereiste 
capaciteiten beschikken.
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Or. ro

Amendement 91
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
helpen zich voor het eerst te vestigen en 
hun landbouwbedrijf na deze eerste 
vestiging structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe bedrijfsactiviteiten, nieuwe land-
en bosbouwgerelateerde ondernemingen of 
nieuwe investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten, nieuwe 
investeringen in sociale landbouw en 
nieuwe investeringen in toeristische 
activiteiten is van essentieel belang voor de 
ontwikkeling en het concurrentievermogen 
van de plattelandsgebieden. Een maatregel 
voor de ontwikkeling van 
landbouwbedrijven en ondernemingen 
moet jonge landbouwers helpen zich voor 
het eerst te vestigen en hun 
landbouwbedrijf na deze eerste vestiging 
structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine land- en 
bosbouwgerelateerde bedrijven die 
economisch rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
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de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen. 
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

Or. de

Motivering

De investeringsmaatregelen moeten in elk geval ook betrekking hebben op toeristische 
verbreding (vakantie op de boerderij) en sociale verbreding (groene zorg) van de 
landbouwbedrijven.

Amendement 92
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
helpen zich voor het eerst te vestigen en 

(21) Het creëren en ontwikkelen van 
nieuwe economische bedrijvigheid in de 
vorm van nieuwe landbouwbedrijven, 
nieuwe ondernemingen of nieuwe 
investeringen in andere dan 
landbouwactiviteiten is van essentieel 
belang voor de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de 
plattelandsgebieden. Een maatregel voor de 
ontwikkeling van landbouwbedrijven en 
ondernemingen moet jonge landbouwers 
helpen zich voor het eerst te vestigen en 
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hun landbouwbedrijf na deze eerste 
vestiging structureel aan te passen, moet 
landbouwers helpen om met het oog op 
diversifiëring andere dan 
landbouwactiviteiten te ontplooien en moet 
bijdragen tot de oprichting en de 
ontwikkeling van niet-agrarische kmo's in 
landbouwgebieden. Tevens moet de 
ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen.
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

hun landbouwbedrijf na deze eerste
vestiging structureel aan te passen, en moet 
ondernemerschap onder vrouwen 
bevorderen, ook met het oog op 
diversifiëring door het ontplooien van 
andere dan landbouwactiviteiten, en op de 
oprichting en de ontwikkeling van niet-
agrarische kmo's in landbouwgebieden.
Tevens moet de ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven die economisch 
rendabel kunnen zijn, worden 
aangemoedigd. Om de rendabiliteit van 
nieuwe activiteiten waarvoor op grond van 
deze maatregel steun wordt verleend, te 
garanderen, moet worden bepaald dat de 
steun slechts mag worden verleend indien 
een bedrijfsplan wordt ingediend. Steun 
voor het opstarten van een onderneming 
mag slechts voor de eerste fase van het 
bestaan van de onderneming worden 
verleend en mag niet de vorm van 
bedrijfssteun aannemen. Lidstaten die 
ervoor kiezen deze steun in tranches te 
betalen, krijgen daarom maximaal vijf jaar 
de tijd om deze tranches uit te betalen.
Naast de steun ter aanmoediging van de 
herstructurering van de landbouwsector, 
moet steun in de vorm van jaarlijkse 
betalingen worden verleend aan 
landbouwers die deelnemen aan de bij titel 
V van Verordening (EU) nr. DP/2012 
ingestelde regeling voor kleine 
landbouwers die zich ertoe verbinden hun 
volledige bedrijf en de corresponderende 
betalingsrechten over te dragen aan een 
andere landbouwer die niet aan die 
regeling deelneemt.

Or. ro

Motivering

In het kader van andere dan landbouwactiviteiten kunnen op het platteland nieuwe banen 
worden gecreëerd.
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Amendement 93
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De kmo's zijn de ruggengraat van de 
plattelandseconomie in de Unie. De 
ontwikkeling van landbouw- en andere 
bedrijven moet tot doel hebben de 
werkgelegenheid en het creëren van
degelijke banen in plattelandsgebieden te 
bevorderen, de reeds bestaande banen te 
behouden, de seizoensgebonden 
schommelingen in de werkgelegenheid te 
verminderen, andere sectoren dan de 
landbouwsector, de agro-industrie en de 
voedingsmiddelenindustrie te ontwikkelen 
en tegelijkertijd de integratie van 
ondernemingen en de banden tussen de 
plaatselijke sectoren te stimuleren.
Projecten waarin zowel landbouw, 
agrarisch toerisme door de bevordering van 
duurzaam en verantwoord toerisme in 
plattelandsgebieden, als natuurlijk en 
cultureel erfgoed zijn geïntegreerd, moeten 
worden aangemoedigd, net als
investeringen in hernieuwbare energie.

(22) De kmo's zijn de ruggengraat van de 
plattelandseconomie in de Unie. De 
ontwikkeling van landbouw- en andere 
bedrijven moet tot doel hebben de 
werkgelegenheid te bevorderen en vooral 
voor jongeren degelijke banen in 
plattelandsgebieden te creëren, de reeds 
bestaande banen te behouden, de 
seizoensgebonden schommelingen in de 
werkgelegenheid te verminderen, andere 
sectoren dan de landbouwsector, de agro-
industrie en de voedingsmiddelenindustrie 
te ontwikkelen en tegelijkertijd de 
integratie van ondernemingen en de banden 
tussen de plaatselijke sectoren te 
stimuleren. Projecten waarin zowel 
landbouw, agrarisch toerisme door de 
bevordering van duurzaam en verantwoord 
toerisme in plattelandsgebieden, als 
natuurlijk en cultureel erfgoed zijn 
geïntegreerd, moeten worden 
aangemoedigd, net als investeringen in 
hernieuwbare energie.

Or. ro

Amendement 94
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om het even welke inspanning om 
het groeipotentieel te ontsluiten en de 
duurzaamheid van de plattelandsgebieden 
te bevorderen, zal pas zoden aan de dijk 

(24) De ontwikkeling van de plaatselijke 
infrastructuur en de plaatselijke 
basisdiensten in de plattelandsgebieden, 
met inbegrip van vrije tijd en cultuur, de 
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zetten wanneer de plaatselijke 
infrastructuur en de plaatselijke 
basisdiensten in de plattelandsgebieden, 
met inbegrip van vrije tijd en cultuur, 
worden ontwikkeld, de dorpen worden 
vernieuwd en het culturele en natuurlijke 
erfgoed van de dorpen en de 
plattelandslandschappen wordt 
opgewaardeerd. Daarom moet steun 
worden verleend aan hierop gerichte 
concrete acties, onder meer op het gebied 
van toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën en de 
ontwikkeling van snelle en ultrasnelle 
breedband. In de lijn van deze 
doelstellingen moeten stimulerende 
maatregelen worden genomen ten bate van 
de ontwikkeling van diensten en 
infrastructuur die leiden tot sociale inclusie 
en tot een omkering van de tendens van 
sociale en economische achteruitgang en 
ontvolking in de plattelandsgebieden. Met 
het oog op een optimale doeltreffendheid 
van dit soort steun, moeten de betrokken 
concrete acties, indien zulke plannen 
voorhanden zijn, worden uitgevoerd 
overeenkomstig de plannen die één of meer 
plattelandsgemeenten uitwerken met als 
doel de betrokken gemeenten en 
gemeentelijke basisdiensten te 
ontwikkelen. Om voor samenhang met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
zorgen moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag worden 
gedelegeerd aan de Commissie wat de 
vaststelling betreft van nieuwe soorten 
infrastructuur voor energie uit 
hernieuwbare bronnen die voor steun in 
aanmerking komt.

dorpsvernieuwing en activiteiten gericht 
op het herstel en de opwaardering van het 
culturele en natuurlijke erfgoed van de 
dorpen en de plattelandslandschappen zijn 
absoluut noodzakelijke voorwaarden voor 
de ontsluiting van het groeipotentieel en 
het potentieel voor de bevordering van de 
duurzaamheid van de 
plattelandsgebieden. Daarom moet steun 
worden verleend aan hierop gerichte 
concrete acties, onder meer op het gebied 
van toegang tot informatie- en 
communicatietechnologieën en de 
ontwikkeling van snelle en ultrasnelle 
breedband. In de lijn van deze 
doelstellingen moeten stimulerende 
maatregelen worden genomen ten bate van 
de ontwikkeling van diensten en 
infrastructuur die leiden tot sociale inclusie 
en tot een omkering van de tendens van 
sociale en economische achteruitgang en 
ontvolking in de plattelandsgebieden. Met 
het oog op een optimale doeltreffendheid 
van dit soort steun, moeten de betrokken 
concrete acties, indien zulke plannen 
voorhanden zijn, worden uitgevoerd 
overeenkomstig de plannen die één of meer 
plattelandsgemeenten uitwerken met als 
doel de betrokken gemeenten en 
gemeentelijke basisdiensten te 
ontwikkelen. Om voor samenhang met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie te 
zorgen moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag worden 
gedelegeerd aan de Commissie wat de 
vaststelling betreft van nieuwe soorten 
infrastructuur voor energie uit 
hernieuwbare bronnen die voor steun in 
aanmerking komt.

Or. ro

Amendement 95
Luís Paulo Alves
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Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Producentengroeperingen helpen de 
landbouwers om wat de afzet van hun 
producten betreft, ook op plaatselijke 
markten, gezamenlijk de problemen aan te 
pakken die samenhangen met een toename 
van de concurrentie en een grotere 
consolidatie van de stroomafwaartse 
markten. Daarom dient de oprichting van 
producentengroeperingen te worden 
gestimuleerd. Om een optimaal gebruik 
van de beperkte financiële middelen te 
garanderen, mag slechts steun worden 
verleend aan producentengroeperingen die 
als kmo's worden beschouwd. Om ervoor 
te zorgen dat een producentengroepering
een rendabele entiteit wordt, moet met het 
oog op de erkenning van deze 
producentengroepering door de betrokken 
lidstaat onder meer worden geëist dat deze 
groepering een bedrijfsplan overlegt. Om 
de verlening van bedrijfssteun te 
voorkomen en het stimulerende aspect van 
de steun te behouden, mag de looptijd van 
de steunverlening niet langer zijn dan vijf 
jaar.

(27) Producentenorganisaties helpen de 
landbouwers om wat de afzet van hun 
producten betreft, ook op plaatselijke 
markten, gezamenlijk de problemen aan te 
pakken die samenhangen met een toename 
van de concurrentie en een grotere 
consolidatie van de stroomafwaartse 
markten. Daarom dient de oprichting of 
uitbreiding van producentenorganisaties 
te worden gestimuleerd. Om een optimaal 
gebruik van de beperkte financiële 
middelen te garanderen, mag slechts steun 
worden verleend aan 
producentenorganisaties die als kmo's 
worden beschouwd. Om ervoor te zorgen 
dat een producentenorganisatie een 
rendabele entiteit wordt, moet met het oog 
op de erkenning van deze 
producentenorganisatie door de betrokken 
lidstaat onder meer worden geëist dat deze 
organisatie een bedrijfsplan overlegt. Om 
de verlening van bedrijfssteun te 
voorkomen en het stimulerende aspect van 
de steun te behouden, mag de looptijd van 
de steunverlening niet langer zijn dan vijf 
jaar.

Or.en

Amendement 96
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Agromilieubetalingen moeten een 
belangrijke rol blijven spelen in de steun 
voor de duurzame ontwikkeling van de 
plattelandsgebieden en in het voldoen aan 

(28) De agromilieu- en klimaatbetalingen 
moeten een belangrijke rol blijven spelen 
in de steun voor de duurzame ontwikkeling 
van de plattelandsgebieden en in het 
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de toenemende vraag van de samenleving 
naar milieudienstverlening. Deze 
betalingen moeten landbouwers en andere 
grondbeheerders ertoe blijven stimuleren 
de gehele maatschappij van dienst te zijn 
door de invoering of verdere toepassing 
van landbouwproductiemethoden die 
bijdragen aan het matigen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
die verenigbaar zijn met de bescherming en 
verbetering van het milieu, het landschap 
en de kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten blijven fungeren als een bijdrage in 
de extra kosten en in de gederfde 
inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen, en mogen 
slechts betrekking hebben op 
verbintenissen die verder gaan dan de 
relevante dwingende normen en eisen, 
overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. In tal van situaties 
hebben synergieën die voortvloeien uit 
verbintenissen die een groep landbouwers 
gezamenlijk aangaat, een 
multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers en andere 
grondbeheerders door hen aangegane 
verbintenissen correct ten uitvoer kunnen 
leggen, moeten de lidstaten ernaar streven 
deze actoren van de vereiste vaardigheden 
en kennis te voorzien. De lidstaten moeten 
trachten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gemaakt op hetzelfde niveau te houden en 
moeten, via de agromilieu- en 
klimaatmaatregelen en de maatregelen 
inzake biologische landbouw en betalingen 

voldoen aan de toenemende vraag van de 
samenleving naar milieudienstverlening. 
Deze betalingen moeten in de eerste plaats
landbouwers ertoe blijven stimuleren de 
gehele maatschappij van dienst te zijn door 
de invoering of verdere toepassing van 
landbouwproductiemethoden die bijdragen 
aan het matigen van en de aanpassing aan 
de klimaatverandering en die verenigbaar 
zijn met de bescherming en verbetering 
van het milieu, het landschap en de 
kenmerken daarvan, de natuurlijke 
hulpbronnen, de bodem en de genetische 
diversiteit. In dit verband dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de 
instandhouding van de genetische 
hulpbronnen in de landbouw en aan de 
extra behoeften van landbouwsystemen 
met een hoge natuurwaarde. De betalingen 
moeten overeenkomstig het beginsel dat 
de vervuiler betaalt, blijven fungeren als 
een bijdrage in de extra kosten en in de 
gederfde inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen. De prestaties in 
de vorm van erkende 
agromilieumaatregelen moeten in het 
kader van de rechtstreekse betalingen 
kunnen worden verrekend met de 
vergroeningsverplichtingen. In tal van 
situaties hebben synergieën die 
voortvloeien uit verbintenissen die een 
groep landbouwers gezamenlijk aangaat, 
een multiplicatoreffect op de milieu- en 
klimaatvoordelen. Aan een gezamenlijke 
actie zijn echter ook aanvullende 
transactiekosten verbonden die op adequate 
wijze moeten worden vergoed. Om ervoor 
te zorgen dat landbouwers door hen 
aangegane verbintenissen correct ten 
uitvoer kunnen leggen, moeten de lidstaten 
ernaar streven deze actoren van de vereiste 
vaardigheden en kennis te voorzien. De 
lidstaten moeten de inspanningen die in de 
programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
geleverd, op hetzelfde niveau trachten te 
houden en moeten ertoe worden verplicht
via de agromilieu- en klimaatmaatregelen 
en de maatregelen inzake biologische 
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voor gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen, minimaal 35 % 
van de totale bijdrage uit het ELFPO aan 
elk plattelandsontwikkelingsprogramma 
voor de matiging van en de aanpassing aan 
de klimaatverandering en voor landbeheer 
besteden.

landbouw en betalingen voor gebieden met 
natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen, minimaal 35 % van de totale 
bijdrage uit het ELFPO aan elk 
plattelandsontwikkelingsprogramma voor 
de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering en voor landbeheer te 
besteden. Deze maatregel moet in de 
eerste plaats gericht zijn op bedrijfsleiders 
van landbouwondernemingen.

Or. de

Amendement 97
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De betalingen aan landbouwers in 
berggebieden of in andere gebieden met 
natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen dienen bij te dragen tot 
voortzetting van het gebruik van 
landbouwgrond en zo tot de 
instandhouding van landelijke gebieden, 
alsook tot de instandhouding en de 
bevordering van duurzame 
landbouwsystemen. Om de doeltreffende 
werking van deze steun te garanderen, 
moeten de betrokken betalingen de 
landbouwers compenseren voor de 
gederfde inkomsten en de extra kosten die 
verband houden met de beperkingen van 
het desbetreffende gebied.

(32) De betalingen aan landbouwers in 
berggebieden, ultraperifere regio's of in 
andere gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen dienen bij te dragen 
tot voortzetting van het gebruik van 
landbouwgrond en zo tot de 
instandhouding van landelijke gebieden, 
alsook tot de instandhouding en de 
bevordering van duurzame 
landbouwsystemen. Om de doeltreffende 
werking van deze steun te garanderen, 
moeten de betrokken betalingen de 
landbouwers compenseren voor de 
gederfde inkomsten en de extra kosten die 
verband houden met de beperkingen van
het desbetreffende gebied.

Or. pt

Amendement 98
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Overweging 33
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om het doelmatige gebruik van de 
financiële EU-middelen en de gelijke 
behandeling van landbouwers in de hele 
Unie te garanderen, moet overeenkomstig 
objectieve criteria worden gedefinieerd wat 
wordt verstaan onder berggebieden en 
onder gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen. In het geval van 
gebieden met natuurlijke beperkingen 
moeten deze criteria van biofysieke aard 
zijn en berusten op degelijk 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Om de 
geleidelijke afschaffing van deze 
betalingen in gebieden die ten gevolge van
de toepassing van deze criteria niet langer 
als gebieden met natuurlijke beperkingen 
worden beschouwd, te vergemakkelijken, 
moeten overgangsregelingen worden 
vastgesteld.

(33) Om het doelmatige gebruik van de 
financiële EU-middelen en de gelijke 
behandeling van landbouwers in de hele 
Unie te garanderen, moet overeenkomstig 
objectieve criteria worden gedefinieerd wat 
wordt verstaan onder berggebieden en 
onder gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen. In het geval van 
gebieden met natuurlijke beperkingen 
moeten deze criteria berusten op degelijk 
wetenschappelijk onderzoek dat rekening 
houdt met de bijzondere omstandigheden 
en de ontwikkelingsdoelstellingen van de
regio's die in voldoende mate worden 
gedifferentieerd naargelang van de ernst 
van de permanente natuurlijke
belemmeringen, het type productie op en 
de economische structuur van de 
bedrijven.

Or. de

Motivering

De resultaten van de mededeling van de Commissie getiteld "Naar doelgerichtere steun voor 
landbouwers in gebieden met natuurlijke handicaps" (COM(2009)0161) zijn niet 
tevredenstellend. In elk geval moet rekening worden gehouden met de bijzondere 
omstandigheden in de lidstaten. Er moet worden gezorgd voor genoeg mogelijkheden voor 
een differentiëring op basis van het soort bedrijf.

Amendement 99
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om het doelmatige gebruik van de 
financiële EU-middelen en de gelijke 
behandeling van landbouwers in de hele 
Unie te garanderen, moet overeenkomstig 
objectieve criteria worden gedefinieerd wat

(33) Om het doelmatige gebruik van de 
financiële EU-middelen en de gelijke 
behandeling van landbouwers in de hele 
Unie te garanderen, moet overeenkomstig 
objectieve criteria worden gedefinieerd wat
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wordt verstaan onder berggebieden en 
onder gebieden met natuurlijke of andere 
specifieke beperkingen. In het geval van
gebieden met natuurlijke beperkingen 
moeten deze criteria van biofysieke aard 
zijn en berusten op degelijk
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Om de 
geleidelijke afschaffing van deze 
betalingen in gebieden die ten gevolge van 
de toepassing van deze criteria niet langer 
als gebieden met natuurlijke beperkingen 
worden beschouwd, te vergemakkelijken, 
moeten overgangsregelingen worden 
vastgesteld.

wordt verstaan onder berggebieden, 
ultraperifere regio's en onder gebieden 
met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen. In het geval van gebieden met 
natuurlijke beperkingen moeten deze
criteria van biofysieke aard zijn en 
berusten op degelijk wetenschappelijk
bewijsmateriaal. Om de geleidelijke 
afschaffing van deze betalingen in 
gebieden die ten gevolge van de toepassing 
van deze criteria niet langer als gebieden 
met natuurlijke beperkingen worden 
beschouwd, te vergemakkelijken, moeten 
overgangsregelingen worden vastgesteld.

Or. pt

Amendement 100
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De aanpak van de plaatselijke 
ontwikkeling in het kader van LEADER -
waarbij van onderop ten volle rekening 
wordt gehouden met de multisectorale 
behoeften voor endogene 
plattelandsontwikkeling - heeft al een 
aantal jaren bewezen vruchten af te werpen 
op het gebied van de bevordering van de 
ontwikkeling van plattelandsgebieden. Het 
LEADER-initiatief moet daarom worden 
voortgezet en verplicht worden toegepast 
op alle 
plattelandsontwikkelingsprogramma's.

(38) De aanpak van de plaatselijke 
ontwikkeling in het kader van LEADER -
waarbij van onderop ten volle rekening 
wordt gehouden met de multisectorale 
behoeften voor endogene 
plattelandsontwikkeling - heeft al een 
aantal jaren bewezen vruchten af te werpen 
op het gebied van de bevordering van de 
ontwikkeling van plattelandsgebieden. Het 
LEADER-initiatief moet daarom worden 
voortgezet en verplicht worden toegepast 
op alle 
plattelandsontwikkelingsprogramma's.
Reeds bestaande LEADER-groepen 
moeten als plaatselijke actiegroepen 
worden gekwalificeerd, mits deze groepen 
voldoen aan alle in de artikelen 28 tot en 
met 30 van de gemeenschappelijke 
verordening genoemde vereisten.

Or.en
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Amendement 101
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) De innovatieve projecten in het kader 
van het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw moeten 
worden uitgevoerd door operationele 
groepen waarin landbouwers, 
onderzoekers, adviseurs, ondernemingen 
en andere actoren die betrokken zijn bij de 
innovatie in de landbouwsector, worden 
samengebracht. De resultaten van 
dergelijke projecten moeten worden
verspreid om ervoor te zorgen dat de hele 
sector ervan kan profiteren.

(52) De innovatieve projecten in het kader 
van het EIP voor de productiviteit en 
duurzaamheid in de landbouw moeten 
worden uitgevoerd door operationele 
groepen waarin landbouwers, 
onderzoekers, op dit gebied werkzame 
universiteiten, adviseurs, ondernemingen 
en andere actoren die betrokken zijn bij de 
innovatie in de landbouwsector, worden 
samengebracht. De verspreiding van de 
resultaten van dergelijke projecten moeten 
worden bevorderd en de 
verspreidingsmaatregelen moeten in het 
kader van technische bijstand worden
gefinancierd, om ervoor te zorgen dat de 
hele sector ervan kan profiteren.

Or. ro

Amendement 102
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) "minder ontwikkelde regio's": regio's 
waarvan het bruto binnenlands product 
(bbp) per hoofd van de bevolking minder 
dan 75 % van het gemiddelde bbp van de
EU-27 bedraagt;

(j) "minder ontwikkelde regio's": regio's 
die onder de convergentiedoelstelling 
vallen van het meerjarig financieel kader 
2014-2020 en die gekenmerkt worden 
door een bruto binnenlands product (bbp) 
per hoofd van de bevolking van minder 
dan 75 % van het gemiddelde bbp van de
EU-27;



PE494.555v01-00 18/46 AM\909845NL.doc

NL

Or. pt

Amendement 103
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ELFPO draagt bij tot de Europa 2020-
strategie door de duurzame ontwikkeling 
van het platteland in de hele Unie te 
bevorderen via instrumenten die 
complementair zijn aan de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna het "GLB"
genoemd), het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Het 
ELFPO maakt de landbouwsector in de 
EU territoriaal en ecologisch 
evenwichtiger, klimaatvriendelijker en -
bestendiger en innovatiever.

Het ELFPO draagt bij tot de Europa 2020-
strategie door de duurzame ontwikkeling 
van het platteland en de economische 
groei in plattelandsgebieden in de hele 
Unie te bevorderen via instrumenten die 
complementair zijn aan de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (hierna het "GLB"
genoemd), het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Het 
ELFPO maakt de landbouw-, voedings- en 
bosbouwsector in de EU territoriaal en 
ecologisch evenwichtiger, 
klimaatvriendelijker en -bestendiger en 
concurrerender, productiever en 
innovatiever.

Or. de

Motivering

De doelstellingen van de ELFPO-verordening moeten samenhang vertonen met de 
groeidoelstellingen van de Europa 2020-strategie, zodat het concurrentievermogen van de 
land- en bosbouwondernemingen moet worden genoemd.

Amendement 104
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het faciliteren van de herstructurering 
van landbouwbedrijven met ernstige

(a) het faciliteren van de herstructurering 
en de modernisering van 
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structurele problemen, met name 
landbouwbedrijven met een geringe
marktdeelname, marktgerichte 
landbouwbedrijven in bepaalde sectoren 
en landbouwbedrijven die hun 
landbouwactiviteiten moeten 
diversifiëren;

landbouwbedrijven;

Or. pt

Amendement 105
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het faciliteren van diversifiëring, de 
creatie van nieuwe kleine ondernemingen 
en van extra werkgelegenheid;

(a) het faciliteren van diversifiëring, van de 
creatie van nieuwe kleine ondernemingen, 
met name van vrouwen en jongeren, en 
van het scheppen van extra 
werkgelegenheid;

Or. ro

Motivering

De bevordering van de oprichting van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen door 
jongeren en vrouwen draagt ertoe bij dat deze groepen van de bevolking op het platteland 
blijven wonen.

Amendement 106
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het faciliteren van diversifiëring, de 
creatie van nieuwe kleine ondernemingen 
en van extra werkgelegenheid;

(a) het faciliteren van diversifiëring, de 
creatie van nieuwe kleine ondernemingen, 
de ontwikkeling van bestaande kleine 
ondernemingen en het scheppen van extra 
werkgelegenheid;
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Or. fi

Amendementen 107
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het faciliteren van diversifiëring, de 
creatie van nieuwe kleine ondernemingen 
en van extra werkgelegenheid;

(a) het faciliteren van diversifiëring, de 
creatie van nieuwe kleine ondernemingen 
en van extra werkgelegenheid, met name 
voor jongeren;

Or. ro

Amendement 108
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) berggebieden zoals bedoeld in artikel 
33, lid 2;

(c) berggebieden zoals bedoeld in artikel 
33, lid 2, en gebieden met een ernstige 
natuurlijke beperking zoals bedoeld in 
artikel 33, lid 4;

Or. pt

Amendement 109
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de ontwikkeling en promotie van 
landbouwproducten met een officieel 
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keurmerk, zoals de biologische landbouw.

Or. pt

Amendement 110
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in bijlage I vastgestelde 
steunpercentages mogen met 10 
procentpunten worden verhoogd wanneer 
sprake is van concrete acties waarvoor 
steun wordt verleend in het kader van 
thematische subprogramma's betreffende 
kleine landbouwbedrijven en korte 
voorzieningsketens. De maximale 
steunpercentages betreffende jonge
landbouwers en berggebieden mogen 
overeenkomstig bijlage I worden verhoogd.
De som van beide steunpercentages mag 
echter niet meer dan 90 % bedragen.

3. De in bijlage I vastgestelde 
steunpercentages mogen met 10 
procentpunten worden verhoogd wanneer 
sprake is van concrete acties waarvoor 
steun wordt verleend in het kader van 
thematische subprogramma's betreffende 
kleine landbouwbedrijven en korte 
voorzieningsketens. De maximale 
steunpercentages betreffende jonge
landbouwers, berggebieden en
ultraperifere regio's mogen 
overeenkomstig bijlage I worden verhoogd.
De som van beide steunpercentages mag 
echter niet meer dan 90 % bedragen.

Or. pt

Amendement 111
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) een analyse van de behoeften in 
verband met de monitoring en 
evaluatievoorschriften en het in artikel 49 
van Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
bedoelde evaluatieplan. De lidstaten 
voorzien in voldoende middelen en in de 
nodige activiteiten voor de opbouw van de 

Schrappen
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betrokken capaciteit om aan de 
vastgestelde behoeften tegemoet te komen;

Or.en

Amendement 112
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de in bijlage IV bedoelde vooraf te 
vervullen voorwaarden, zijn de algemene 
vooraf te vervullen voorwaarden die zijn 
vastgesteld in bijlage IV bij Verordening 
(EU) nr. [GSK/2012] van toepassing voor 
het ELFPO.

De in bijlage IV bedoelde vooraf te 
vervullen voorwaarden zijn van toepassing 
voor de programmering van het ELFPO, 
voor zover zij relevant zijn voor en van 
toepassing zijn op de specifieke 
doelstellingen die in het kader van de 
prioriteiten van het programma worden 
nagestreefd.

Or.en

Motivering

De vooraf te vervullen voorwaarden waaraan de plattelandsontwikkelingsprogramma's 
moeten voldoen, moeten zich alleen uitstrekken tot voorwaarden die specifiek voor die 
programma's gelden. De in bijlage IV genoemde voorwaarden zijn echter breder qua opzet –
de meeste van deze voorwaarden (uitgezonderd de punten 1, 2, 4.1 t/m 4.3 en 6.1 en de 
horizontale voorwaarden 2 en 3) moeten in het kader van een partnerschapsovereenkomst in 
aanmerking worden genomen en de beoordeling of die voorwaarden worden vervuld, moet 
onderdeel vormen van die overeenkomst.

Amendement 113
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de in bijlage IV bedoelde vooraf te 
vervullen voorwaarden, zijn de algemene 
vooraf te vervullen voorwaarden die zijn 

De in bijlage IV bedoelde vooraf te 
vervullen voorwaarden gelden voor het 
ELFPO, voor zover zij relevantie voor dit 
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vastgesteld in bijlage IV bij Verordening 
(EU) nr. [GSK/2012] van toepassing voor 
het ELFPO.

fonds hebben en van toepassing zijn op de 
specifieke doelstellingen die met de 
prioriteiten van het programma worden 
nagestreefd.

Or. de

Motivering

Het plattelandsontwikkelingsbeleid mag niet worden gebruikt om op andere terreinen 
geformuleerde voorwaarden te vervullen. Alleen vooraf te vervullen voorwaarden die 
daadwerkelijk verband houden met dit beleid, dienen van toepassing te zijn.

Amendement 114
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van deze maatregel wordt 
geen steun verleend voor cursussen of 
stages die deel uitmaken van normale 
programma's of leergangen van het 
middelbaar of hoger onderwijs.

3. In het kader van deze maatregel wordt 
geen steun verleend voor cursussen of 
stages die deel uitmaken van normale 
programma's of leergangen van het 
middelbaar of hoger onderwijs, maar wel 
aan cursussen die in het kader van het 
stelsel voor levenslang leren en in het 
kader van omscholing worden 
georganiseerd en waarbij rekening wordt 
gehouden met de behoeften van de 
plattelandsactoren.

Or. ro

Motivering

Het stelsel voor levenslang leren maakt omscholingsmaatregelen en de ontwikkeling van 
nieuwe activiteiten mogelijk.

Amendement 115
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De steun mag ook verleend worden 
om de kosten te dekken die verband 
houden met promotie- en 
voorlichtingsacties in het kader van de in 
lid 1 bedoelde kwaliteitsregelingen.

Or. pt

Amendement 116
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. bijdragen tot de bevordering van 
groei, het behoud van arbeidsplaatsen in 
de gehele productieketen en de 
ontwikkeling van nieuwe 
bedrijfsactiviteiten voor 
landbouwondernemingen, bijvoorbeeld in 
het toerisme of de sociale landbouw;

Or. de

Motivering

De investeringsmaatregelen moeten in elk geval ook betrekking hebben op toeristische 
verbreding (vakantie op de boerderij) en sociale verbreding (groene zorg) van de 
landbouwbedrijven.

Amendement 117
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De in lid 1 ter bedoelde steun wordt, 
wat de maxima betreft, beperkt tot micro-, 
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kleine en middelgrote ondernemingen in 
de zin van Aanbeveling 2003/361/EG van 
de Commissie. Voor ondernemingen die 
niet onder artikel 2, lid 1, van die 
aanbeveling vallen, minder dan 750 
werknemers of een omzet van minder dan 
200 miljoen EUR hebben, wordt de 
maximale steun gehalveerd.

Or.en

Motivering

Ik sta afwijzend tegenover het voorstel om steun aan verwerkende ondernemingen te verlenen 
ongeacht hun grootte (tot dusver kwamen de grootste bedrijven daarvoor niet in 
aanmerking).Grote ondernemingen met een sterke marktpositie kunnen op grond van 
schaalvoordelen investeren in hun ontwikkeling zonder dat zij zijn aangewezen op 
overheidssteun. Indien de beslissing hierover aan de lidstaten zou worden overgelaten, kan 
dit tot een verstoring van de mededinging op de interne markt leiden.

Amendement 118
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een pensioen voor landbouwers die 
hun landbouwbedrijf definitief aan een 
andere landbouwer overdragen.

Or.en

Motivering

De bestaande regeling inzake vroegtijdige pensionering moet worden gehandhaafd.

Amendement 119
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1, onder a) ii), bedoelde steun 
wordt verleend aan landbouwers of leden 
van het landbouwershuishouden die 
diversifiëren naar niet-agrarische 
activiteiten en naar niet-agrarische kleine 
en micro-ondernemingen in 
plattelandsgebieden.

De in lid 1, onder a) ii), bedoelde steun 
wordt verleend aan landbouwers of leden 
van het landbouwershuishouden die 
diversifiëren naar niet-agrarische 
activiteiten, aan andere bewoners van 
plattelandsgebieden en aan niet-agrarische 
kleine en micro-ondernemingen in 
plattelandsgebieden.

Or.en

Amendement 120
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1, onder b), bedoelde steun wordt 
verleend aan niet-agrarische kleine en 
micro-ondernemingen in 
plattelandsgebieden en aan landbouwers of 
leden van het landbouwershuishouden.

De in lid 1, onder b), bedoelde steun wordt 
verleend aan niet-agrarische kleine en 
micro-ondernemingen in 
plattelandsgebieden, aan landbouwers of 
leden van het landbouwershuishouden en 
aan andere bewoners van 
plattelandsgebieden.

Or.en

Amendement 121
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De in lid 1, onder c bis), bedoelde 
steun wordt verleend aan landbouwers die 
ten minste 10 jaar het beroep hebben 
uitgeoefend, niet jonger zijn dan 60 jaar, 
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zich ertoe verbinden hun volledige bedrijf 
en de corresponderende betalingsrechten 
definitief aan een andere landbouwer over 
te dragen en alle commerciële 
landbouwactiviteiten definitief stop te 
zetten.

Or.en

Amendement 122
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de
oprichting van producentengroeperingen
in de landbouw- en de bosbouwsector, met 
als doel:

1. In het kader van deze maatregel wordt 
steun verleend ter bevordering van de
oprichting of de uitbreiding en 
schaalvergroting van
producentenorganisaties in de landbouw-
en de bosbouwsector, met als doel:

Or. pt

Amendement 123
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de productie van de aangesloten 
producenten aan te passen aan de 
markteisen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or.en

Amendement 124
Luís Paulo Alves
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) eventueel andere activiteiten te 
verrichten, onder meer op het gebied van 
de ontwikkeling van bedrijfsvoerings- en 
marketingvaardigheden en de organisatie 
en bevordering van innovatieprocessen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. pt

Amendement 125
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) uitbreiding door een toename van 
het aantal leden of van de waarde van de 
afgezette productie onder een voor die 
markt vastgesteld plafond.

Or. pt

Amendement 126
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) schaalvergroting door associaties, 
fusies of handelsovereenkomsten met het 
oog op de bevordering van 
synergievoordelen en complementariteit 
tussen de producentenorganisaties of door 
verticale integratie.

Or. pt
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Amendement 127
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De steun wordt verleend aan
producentengroeperingen die op basis van 
een bedrijfsplan officieel door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat zijn erkend. De
steun mag uitsluitend worden verleend aan
producentengroeperingen die onder de
definitie van kmo's vallen.

2. De steun wordt verleend aan
producentenorganisaties die op grond van 
artikel 106 van Verordening [integrale 
GMO] en op basis van een bedrijfsplan 
officieel door de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat zijn erkend. De steun mag 
uitsluitend worden verleend aan
producentenorganisaties die onder de
definitie van kmo's vallen.

Or. pt

Amendement 128
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verifiëren of de doelstellingen 
van het bedrijfsplan uiterlijk vijf jaar na de 
erkenning van de producentengroepering
zijn bereikt.

De lidstaten verifiëren of de doelstellingen 
van het bedrijfsplan uiterlijk vijf jaar na de 
toekenning van de in dit artikel bedoelde 
steun zijn bereikt.

Or. pt

Amendement 129
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De steun wordt op forfaitaire basis in 
jaartranches verleend voor de eerste vijf 
jaren na de datum waarop de 
producentengroepering op basis van zijn
bedrijfsplan is erkend. Het steunbedrag 
wordt berekend op basis van de jaarlijkse 
door de groepering afgezette productie. De 
lidstaten betalen de laatste tranche pas 
wanneer zij hebben geverifieerd dat het 
bedrijfsplan correct is uitgevoerd.

3. De steun wordt op forfaitaire basis in 
jaartranches verleend voor de eerste vijf 
jaren na de datum waarop de in dit artikel 
bedoelde steun werd toegekend. Het 
steunbedrag wordt berekend op basis van 
de waarde van de jaarlijkse door de 
groepering afgezette productie. De 
lidstaten betalen de laatste tranche pas 
wanneer zij hebben geverifieerd dat het 
bedrijfsplan correct is uitgevoerd.

Or. pt

Amendement 130
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gedurende het eerste jaar kunnen de 
lidstaten steun aan de 
producentengroeperingen betalen die 
wordt berekend op basis van de 
gemiddelde jaarlijkse waarde van de 
productie die de aangesloten leden 
gedurende een periode van drie jaar vóór 
hun toetreding tot de groepering hebben 
afgezet. Wat producentengroeperingen in 
de bosbouwsector betreft, wordt de steun 
berekend op basis van de gemiddelde 
productie die de aangesloten leden 
gedurende een periode van vijf jaar vóór de 
erkenning hebben afgezet, de hoogste en de 
laagste waarde niet meegerekend.

Gedurende het eerste jaar kunnen de 
lidstaten steun aan de 
producentenorganisaties betalen die wordt 
berekend op basis van de gemiddelde
jaarlijkse waarde van de productie die de 
aangesloten leden gedurende een periode
van drie jaar vóór hun toetreding tot de 
organisatie hebben afgezet. Wat
producentenorganisaties in de 
bosbouwsector betreft, wordt de steun 
berekend op basis van de gemiddelde 
productie die de aangesloten leden 
gedurende een periode van vijf jaar vóór de 
erkenning hebben afgezet, de hoogste en de 
laagste waarde niet meegerekend

Or. pt

Amendement 131
Richard Seeber
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Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
worden verleend aan landbouwers, groepen 
van landbouwers of groepen van 
landbouwers en andere grondbeheerders 
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die 
bestaan uit een of meer agromilieu- en 
klimaatverbintenissen voor
landbouwgrond. Agromilieu- en 
klimaatbetalingen kunnen aan andere 
grondbeheerders of groepen van andere 
grondbeheerders worden verleend 
wanneer dit naar behoren gerechtvaardigd 
is om milieudoelstellingen te bereiken.

2. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
worden verleend aan landbouwers, groepen 
van landbouwers of groepen van 
landbouwers en andere grondbeheerders 
die zich er op vrijwillige basis toe 
verbinden concrete acties uit te voeren die 
bestaan uit een of meer agromilieu- en 
klimaatverbintenissen met betrekking tot
landbouwgrond of voor de landbouw 
geschikte grond, of die op vrijwillige basis 
investeringen hebben gedaan met het oog 
op de aanpassing aan de 
klimaatverandering. Agromilieu- en 
klimaatbetalingen kunnen aan groepen van 
landbouwers worden verleend wanneer dit 
naar behoren gerechtvaardigd is om 
milieudoelstellingen te bereiken.

Or. de

Motivering

Landbouwers zijn de voornaamste doelgroep van deze maatregel. Er moet rekening worden 
gehouden met bestaande programma's en maatregelen.

Amendement 132
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, andere ter 
zake relevante verplichtingen zoals 
bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van 

3. De agromilieu- en klimaatbetalingen 
mogen slechts worden verricht indien de 
betrokken verbintenissen verder gaan dan 
de ter zake relevante dwingende normen 
zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. HV/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
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Verordening (EU) nr. RB/2012, ter zake 
relevante minimumvereisten voor het 
gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

gewasbeschermingsmiddelen en andere ter 
zake relevante dwingende voorschriften die 
bij de nationale wetgeving zijn vastgesteld. 
Al deze dwingende voorschriften worden 
in het programma omschreven.

Or. de

Motivering

Het moet mogelijk zijn om in het kader van directe betalingen alle agromilieu- en 
klimaatmaatregelen te erkennen als vergroeningsverplichtingen, zonder verhoging van de 
baseline.

Amendement 133
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald. 
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %.

6. De betalingen worden jaarlijks verleend 
en vergoeden de begunstigden geheel of 
gedeeltelijk voor de extra kosten en de 
gederfde inkomsten die voortvloeien uit de 
aangegane verbintenissen. In voorkomend 
geval kunnen de betalingen ook worden 
gebruikt ter dekking van transactiekosten 
ter waarde van maximaal 20 % van de 
premie die voor de agromilieu- en 
klimaatverbintenissen wordt betaald. 
Indien de verbintenissen worden 
aangegaan door groepen van landbouwers, 
bedraagt dit maximum 30 %. Steun uit het 
ELFPO kan voor maatregelen worden 
verleend die onder titel III, hoofdstuk 2, 
van Verordening (EU) nr. RB/2012 
vallen.

Or. de
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Motivering

Gecertificeerde agromilieu- en klimaatmaatregelen moeten automatisch voldoen aan de 
vergroeningsvereisten, zodat de maatregelen als geheel moeten worden aangemerkt als 
vergroening en onder beide pijlers subsidiabel moeten zijn.

Amendement 134
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Ten behoeve van de berekening van 
de in het vorige lid bedoelde betaling 
kunnen de lidstaten zich beroepen op het 
begrip gelegenheidskost als het gevaar 
bestaat dat klimaat- en milieuvriendelijke 
praktijken zouden worden stopgezet.

Or. pt

Amendement 135
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de berekening van de extra kosten en 
de gederfde inkomsten wordt een 
vergelijking gemaakt met gebieden die niet 
met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen worden geconfronteerd en 
hierbij wordt tevens rekening gehouden 
met de betalingen op grond van titel III, 
hoofdstuk 3, van Verordening (EU) nr. 
RB/2012.

Voor de berekening van de extra kosten en 
de gederfde inkomsten wordt een 
vergelijking gemaakt met gebieden die niet 
met natuurlijke of andere specifieke 
beperkingen worden geconfronteerd en 
hierbij wordt tevens rekening gehouden 
met de betalingen op grond van titel III, 
hoofdstuk 3, van Verordening (EU) nr. 
RB/2012. De betalingen worden op 
passende wijze gedifferentieerd met 
inachtneming van de volgende criteria:
- de situatie en 
ontwikkelingsdoelstellingen die voor een 
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regio kenmerkend zijn,
- de ernst van de permanente natuurlijke 
belemmering voor landbouwactiviteiten,
- het type productie op en in voorkomend 
geval de economische structuur van de 
bedrijven.

Or. de

Motivering

De kosten van de bedrijfsvoering voor bedrijven met verschillende productievormen en in 
verschillende productiegebieden moeten worden gedifferentieerd.

Amendement 136
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De betalingen worden vastgesteld op een 
niveau tussen het minimumbedrag en het 
maximumbedrag die in bijlage I worden 
vermeld.

3. De betalingen worden vastgesteld op een 
niveau tussen het minimumbedrag en het 
maximumbedrag die in bijlage I worden 
vermeld. Compenserende vergoedingen 
die hoger zijn dan het maximumbedrag, 
mogen worden toegekend op voorwaarde 
dat het gemiddelde van alle op het 
betreffende programmeringsniveau 
toegekende compenserende vergoedingen 
dit maximumbedrag niet overschrijdt.

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen gedifferentieerde bedragen vast te stellen voor 
bedrijven met verschillende productievormen.

Amendement 137
Richard Seeber
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In lidstaten die de in artikel 33, lid 3, 
bedoelde afbakening vóór 1 januari 2014 
niet hebben voltooid, is lid 5 van 
toepassing op betalingen ontvangende 
landbouwers in gebieden die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun. Na de 
afbakening ontvangen landbouwers in 
gebieden die voor steun in aanmerking 
blijven komen, volledige betalingen in het 
kader van deze maatregel. Landbouwers 
in gebieden die niet langer voor steun in 
aanmerking komen, blijven betalingen 
ontvangen overeenkomstig lid 5.

Schrappen

Or. de

Amendement 138
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om voor in artikel 32 bedoelde 
betalingen in aanmerking te komen, 
worden andere dan berggebieden
beschouwd als gebieden die met ernstige 
natuurlijke beperkingen worden 
geconfronteerd, indien ten minste 50% 
van de OCG voldoet aan ten minste één 
van de in bijlage II opgenomen criteria en 
de daar aangegeven bijbehorende 
drempelwaarde. De naleving van deze 
voorwaarde wordt gegarandeerd op het 
passende niveau van de lokale 
bestuurlijke eenheden ("LBE-2"-niveau).

3. De lidstaten kunnen in artikel 32 
bedoelde betalingen toekennen aan andere 
gebieden dan berggebieden die met 
ernstige natuurlijke beperkingen worden 
geconfronteerd en die tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 in 
aanmerking kwamen voor steun op grond 
van artikel 36, onder a) ii), van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005. De 
criteria ter vaststelling van de andere 
gebieden dan berggebieden die met 
ernstige natuurlijke beperkingen worden 
geconfronteerd, moeten berusten op 
degelijk wetenschappelijk onderzoek, 
moeten rekening houden met de 
bijzondere omstandigheden en de 
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ontwikkelingsdoelstellingen van de regio's 
en moeten en in voldoende mate worden 
gedifferentieerd naargelang van de ernst 
van de permanente natuurlijke 
belemmeringen, het type productie op en 
de economische structuur van de 
bedrijven.

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie inzake de nieuwe afbakening van overige benadeelde 
gebieden kan niet op alle lidstaten worden toegepast. Het nieuwe systeem moet zijn gebaseerd 
op de standpunten van het Europees Parlement en dient rekening te houden met de 
verschillende omstandigheden in de lidstaten.

Amendement 139
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. de ontwikkeling en/of marketing 
van toeristische diensten die betrekking 
hebben op plattelandstoerisme;

Or. de

Motivering

De ontwikkeling en marketing van diensten op het gebied van plattelandstoerisme is voor de 
plattelandsgebieden van essentieel belang, aangezien deze bedrijfstak in tal van regio's nauw 
is verbonden met de landbouw.

Amendement 140
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. de ontwikkeling van projecten op 
het gebied van de sociale landbouw (zoals 
groene zorg);

Or. de

Motivering

De ontwikkeling van diensten op het gebied van sociale landbouw naar het voorbeeld van het 
EU-project "groene zorg" is van belang voor de plattelandsgebeden en vormt een nieuwe 
bedrijfsactiviteit in de landbouw.

Amendement 141
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden 
dier- of plantenziekten of plagen of 
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te
dammen veroorzaakte verliezen die 
overeenstemmen met meer dan 30 % van 
de gemiddelde jaarproductie van de 
betrokken landbouwer in de laatste drie 
jaar of van de gemiddelde productie van 
drie van de laatste vijf jaren, de hoogste en 
de laagste productie niet meegerekend.

1. In het kader van artikel 37, lid 1, onder 
a), wordt slechts steun verleend voor
verzekeringscontracten ter dekking van 
door ongunstige weersomstandigheden 
dier- of plantenziekten of plagen 
veroorzaakte verliezen of voor
overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG
vastgestelde maatregelen om een 
plantenziekte of plaag uit te roeien of in te
dammen die leiden tot een productieverlies 
van meer dan 15 % ten opzichte van de 
gemiddelde jaarproductie van de betrokken 
landbouwer. De gemiddelde jaarproductie 
wordt berekend op basis van de cijfers 
voor de laatste drie jaar of voor de laatste 
vijf jaar, de hoogste en de laagste waarden
niet meegerekend, of, in uitzonderlijke en 
naar behoren gemotiveerde 
omstandigheden, op basis van de cijfers 
voor een specifiek jaar uit de laatste vijf 
jaar.

Afhankelijk van de specifieke kenmerken 
van elk soort product kan de omvang van 
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de veroorzaakte verliezen worden 
vastgesteld aan de hand van de volgende 
criteria:
(a) biologische criteria (hoeveelheid 
verloren biomassa) of gelijkwaardige 
inkomensverliescriteria die op lokaal, 
regionaal of nationaal vlak of op het 
niveau van het bedrijf zijn vastgesteld; 
(b) klimaatcriteria (neerslaghoeveelheid, 
temperatuur, enzovoort.) die op lokaal, 
regionaal of nationaal vlak zijn 
vastgesteld.

Or. pt

Amendement 142
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Plaatselijke groepen mogen, naast de in 
artikel 30 van Verordening (EU) nr. 
[GSK/2012] bedoelde taken, ook extra 
taken uitvoeren die door de 
beheersautoriteit en/of het betaalorgaan 
aan hen zijn gedelegeerd.

1. Naast de in artikel 30 van Verordening 
(EU) nr. [GSK/2012] bedoelde taken, 
mogen plaatselijke groepen ook:

Or.en

Amendement 143
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) extra taken uitvoeren die door de 
beheersautoriteit en/of het betaalorgaan 
aan hen zijn gedelegeerd; of
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Or.en

Amendement 144
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) alleen of in samenwerking met 
partners activiteiten met een brede 
territoriale dimensie, zogenoemde 
'overkoepelende projecten', uitvoeren in 
het kader van een lokale 
ontwikkelingsstrategie.

Or.en

Motivering

Ik stel voor om lokale actiegroepen de mogelijkheid te geven tot de onafhankelijke uitvoering 
van projecten in het kader van een lokale ontwikkelingsstrategie met een breed territoriaal 
bereik, in samenwerking met partners op het gebied van plattelandsontwikkeling. Volgens de 
huidige regelgeving beperkt de rol van lokale actiegroepen zich tot die van intermediair bij de 
overdracht van financiële middelen en tot die van katalysator. De mogelijkheid om 
vlaggenschipprojecten uit te voeren in het kader van een strategie zal naar verwachting een 
significante meerwaarde opleveren. Bovendien blijkt uit de in Polen opgedane ervaringen dat 
er een grote behoefte bestaat aan kleinschalige projecten met een korte looptijd. Helaas 
haken echter veel aanvragers af omdat zij de gewone administratieve aanvraagprocedure 
moeten volgen. Met dit amendement zouden dergelijke partners alleen contact hoeven 
opnemen met een lokale actiegroep, zodat zij de ingewikkelde administratieve procedure niet 
hoeven te doorlopen.

Amendement 145
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onder plaatselijke actiegroepen 
vallen ook de bestaande LEADER-
groepen die zich reeds hebben 
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gekwalificeerd uit hoofde van LEADER 
II1 of Leader+ 2 of artikel 62 van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad (ELFPO)3, mits deze groepen 
voldoen aan alle in de artikelen 28 tot en 
met 30 van de gemeenschappelijke 
verordening genoemde vereisten.
______________
1 Mededeling van de Commissie aan de 
lidstaten tot vaststelling van 
richtsnoeren voor geïntegreerde globale 
subsidies en geïntegreerde operationele 
programma's in het kader van een 
communautair initiatief voor 
plattelandsontwikkeling, waarvoor de 
lidstaten bijstandsaanvragen kunnen 
indienen – LEADER II (PB C 180 van 
1.7.1994, blz. 48).
2 Mededeling van de Commissie aan de 
lidstaten van 14 april 2000 tot 
vaststelling van de richtsnoeren voor het 
communautaire initiatief voor 
plattelandsontwikkeling (Leader+) (PB 
C 139 van 18 5.2000, blz. 15). 
Mededeling zoals laatstelijk gewijzigd 
bij mededeling van de Commissie 
houdende wijziging van de Mededeling 
aan de lidstaten van 14 april 2000 tot 
vaststelling van de richtsnoeren voor het 
communautaire initiatief voor 
plattelandsontwikkeling (Leader+) (PB 
C 294 van 4.12.2003, blz. 11).
3 Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake 
steun voor plattelandsontwikkeling uit 
het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Or.en

Amendement 146
Czesław Adam Siekierski
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Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Plaatselijke groepen kunnen het 
bevoegde betaalorgaan verzoeken om 
betaling van een voorschot wanneer het 
plattelandsontwikkelingsprogramma in 
deze mogelijkheid voorziet. Het bedrag 
van de voorschotten mag niet meer 
bedragen dan 50 % van de overheidssteun 
voor de werkings- en dynamiseringskosten.

2. Plaatselijke groepen kunnen het 
bevoegde betaalorgaan verzoeken om 
betaling van een voorschot wanneer het 
plattelandsontwikkelingsprogramma in 
deze mogelijkheid voorziet. Het bedrag 
van de voorschotten mag niet meer 
bedragen dan 80% van de overheidssteun 
voor de werkings- en dynamiseringskosten.

Or.en

Motivering

Gezien het feit dat lokale actiegroepen aanzienlijke moeilijkheden ondervinden om toegang 
tot kredieten te krijgen, wordt voorgesteld om het bedrag van de voorschotten tot 80% te 
verhogen.

Amendement 147
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de onder b) bedoelde 
voorbereidende ondersteuning kan 
worden verleend in de vorm van de 
betaling van een voorschot van maximaal 
100% van de overheidsbijdrage, mits het 
programma in deze mogelijkheid voorziet.

Or.en

Motivering

Ik stel voor om een punt toe te voegen om de betaling van een voorschot van maximaal 100% 
voor de verwezenlijking van een overkoepelend project mogelijk te maken. Het gaat om 
projecten waarbij partners betrokken zijn die vanwege beperkingen van de financiële 
regelgeving geen individuele steun aanvragen. In het kader van een overkoepelend project 
zou een lokale actiegroep financiële middelen in de vorm van voorschotten kunnen overmaken 
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aan de betrokken partners.

Amendement 148
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van irrigatie worden alleen 
uitgaven die leiden tot een reductie van 
het vorige waterverbruik met ten minste 
25 %, als subsidiabel beschouwd. Bij wijze
van afwijking kunnen investeringen in 
nieuwe irrigatie-installaties in de lidstaten
die met ingang van 2004 tot de Unie zijn 
toegetreden, als subsidiabele uitgaven
worden beschouwd wanneer uit een 
milieuanalyse blijkt dat de betrokken
investeringen duurzaam zijn en geen 
nadelige milieueffecten hebben.

3. Investeringen in nieuwe irrigatie-
installaties zijn subsidiabel als kan worden 
aangetoond dat de betrokken investeringen 
duurzaam zijn en stroken met de 
Waterkaderrichtlijn. Investeringen in de 
modernisering van bestaande installaties 
zijn subsidiabel als kan worden 
aangetoond dat dit leidt tot een 
vermindering van het watergebruik 
overeenkomstig de parameters die zijn 
vastgesteld in de op grond van de 
Waterkaderrichtlijn ontwikkelde 
nationale programma's voor een efficiënt 
watergebruik.

Or. pt

Amendement 149
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in het verleden behaalde resultaten. (b) in het verleden behaalde resultaten, 
berekend over de periode 2007-2013.

Or. de

Motivering

Het zou niet juist zijn om het jaar 2013 ten grondslag te leggen aan de berekening, aangezien 
de ontwikkelingen in de lidstaten gedurende de periode 2007-2013 sterk uiteenlopen. De 
gemiddelde waarde over de gehele periode is daarom de meest geschikte basis voor de 
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berekening.

Amendement 150
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 85 % van de subsidiabele 
overheidsuitgaven in de minder 
ontwikkelde regio's en in de ultraperifere 
gebieden en de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee in de zin van Verordening 
(EEG) nr. 2019/93;

(a) 85 % van de subsidiabele 
overheidsuitgaven in de minder 
ontwikkelde regio's, de uitfaseringsregio's 
en de ultraperifere gebieden en op de 
kleinere eilanden in de Egeïsche Zee in de 
zin van Verordening (EEG) nr. 2019/93;

Or.en

Amendement 151
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 80 % voor de in de artikelen 15, 28 en 
36 bedoelde maatregelen, voor de in artikel 
28 van Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
bedoelde plaatselijke ontwikkeling in het 
kader van LEADER en voor acties 
overeenkomstig artikel 20, lid 1, onder a), 
punt i).Ze kan worden verhoogd tot 90 % 
voor de programma's van de minder 
ontwikkelde regio's, de ultraperifere 
gebieden en de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee in de zin van Verordening 
(EEG) nr. 2019/93;

(a) 80 % voor de in de artikelen 15, 28 en 
36 bedoelde maatregelen, voor de in artikel 
28 van Verordening (EU) nr. [GSK/2012] 
bedoelde plaatselijke ontwikkeling in het 
kader van LEADER en voor acties 
overeenkomstig artikel 20, lid 1, onder a), 
punt i).Ze kan worden verhoogd tot 90 % 
voor de programma's van de minder 
ontwikkelde regio's, de uitfaseringsregio's, 
de ultraperifere gebieden en de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93;

Or.en
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Amendement 152
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) 60 % van de in artikel 29 bedoelde 
agromilieu- en klimaatsteun. Dit 
percentage kan verhoogd worden tot 90 % 
voor programma's ten behoeve van 
minder ontwikkelde regio's, ultraperifere 
regio's en de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee, in de betekenis van 
Verordening (EEG) nr. 2019/93.

Or. pt

Amendement 153
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) 100 % voor concrete acties die
middelen ontvangen overeenkomstig 
artikel 66.

(b) 100 % voor concrete acties die 
middelen ontvangen overeenkomstig 
artikel 66 en artikel 38.

Or. pt

Amendement 154
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Voor de middelen die naar het 
ELFPO worden overgedragen in 
overeenstemming met artikel 14 van 
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Verordening (EU) nr. RB/2012, geldt de 
algemene bijdrage overeenkomstig lid 3.

Or. de

Motivering

Op middelen die in het kader van de flexibiliteitsregeling naar het ELFPO worden 
overgedragen, moet omwille van de samenhang dezelfde bijdrage worden toegepast als op 
andere ELFPO-maatregelen.

Amendement 155
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het onderzoekt de activiteiten en 
outputs met betrekking tot het 
evaluatieplan van het programma

(b) het onderzoekt het door de 
beheersautoriteit voorgelegde
evaluatieplan en de bij de uitvoering van 
het programma gemaakte vorderingen;

Or.en

Amendement 156
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 mei 2016 en 31 mei van 
elk daaropvolgend jaar tot en met 2023
dient de lidstaat bij de Commissie een 
jaarlijks uitvoeringsverslag in over de 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsprogramma in het 
vorige kalenderjaar. Het in 2016 
ingediende verslag heeft betrekking op de 
kalenderjaren 2014 en 2015.

1. Uiterlijk op 30 juni 2016 en 30 juni van 
elk daaropvolgend jaar tot en met 2022
dient de lidstaat bij de Commissie een 
jaarlijks uitvoeringsverslag in over de 
uitvoering van het 
plattelandsontwikkelingsprogramma in het 
vorige kalenderjaar. Het eindverslag over 
de uitvoering wordt door de lidstaat 
uiterlijk op 31 december 2023 ingediend. 
Het in 2016 ingediende verslag heeft 
betrekking op de kalenderjaren 2014 en 
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2015.

Or.en

Amendement 157
Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien het 
plattelandsontwikkelingsprogramma in 
instrumenten voorziet die elementen van 
staatssteun inhouden, moeten deze 
instrumenten niet apart worden gemeld. 

Or.en

Motivering

Ik pleit voor een wijziging van de EU-wetgeving om ervoor te zorgen dat voor bepaalde 
steuninstrumenten niet telkens een aparte goedkeuringsprocedure nodig is waarbij getoetst 
wordt of zij in overeenstemming zijn met het mededingingsbeleid.


